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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Is het college voornemens af te wijken van het vigerende beleid betreffende de restcapaciteit commerciële
fitness?
Is het college voornemens maatregelen te treffen tegen overtreding van de regels door Fitland bij het
benaderen en aannemen van particuliere klanten voor de vestiging op de Churchilllaan?
De gemeente Helmond voert al enige jaren het beleid dat de restcapaciteit voor commerciële fitness wordt
gereserveerd voor Suytkade. Op basis van dit beleid zijn aanvragen van onder andere Laco maar ook van
Maarten Huynen van sportcentrum "Fitline" afgewezen. In de Trompetter van mei dit jaar staat in de
publicatie van burgemeester en wethouders het voornemen om op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het bestemmingsplan dat rust op De Vennen,
Gerwenseweg 31 a, ten behoeve van de oprichting van een sportschool. Graag zou de VVD willen weten
wat het vigerende beleid is ten aanzien van de restcapaciteit commerciële fitness en of er redenen zijn om
hiervan af te wijken. Afgesproken is met Fitland dat deze indien zij zich gaat vestigen op Suytkade in
tussentijd commerciële fitness mag aanbieden op de Churchilllaan. Deze fitness dient echter een
bedrijfsgerelateerde functie te hebben. Dit betekent dat zij enkel gebruikt mag worden door medewerkers en
medegebruikers van de vestiging. De definitie hiervan wordt omschreven als: Medewerkers: werknemers,
werkzaam op het Werkplein zelf of bij het Werkplein aangesloten instellingen (Atlant Groep en alle huurders
en onderhuurders van het Werkplein) dit laatste enkel in de vorm van bedrijfsgezondheidsarrangementen
(preventief en curatief) in het kader van arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Medegebruikers:
geregistreerde klanten van het Werkplein of van Atlant Groep, die met het oog op re-integratie preventief of
curatief doorverwezen worden naar Fitland. Dit impliceert dus dat particulieren hier niet mogen sporten. Toch
heeft Fitland op 17 september jl. een particuliere klant voor de vestiging op de Churchilllaan ingeschreven.
De VVD fractie zou van het college willen vernemen of zij voornemens is in hier tegen op te treden.
Ellen Niessen
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Tijdens het vragenuurtje voorafgaande aan de vergadering van de gemeenteraad van 2 oktober j.l. zijn de
door u hierboven gestelde vragen door ons college beantwoord.
Kortheidshalve verwijzen wij naar deze mondelinge behandeling.
Wij hebben verzocht om op 30 oktober a.s. dit onderwerp te agenderen voor de commissie RF.
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